
 
 
 
 

 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 1

 األسئـــلة

 اجلغرافيا : أواًل

 تية لسؤال األول : أكمـل العبارات اآلا

 ( مجرتنا من النوع ................. وتعرف بأسم .................1

 الكواكب حول ................. وتستمد منها ................. و ................. ر( تدو2

 ( من أهم أنواع المجرات ................. و ................. و .................3

 . ( أقرب الكواكب للشمس .................4

 المريخ بـ ................. ( يسمى كوكب الزهرة بـ ................. بينما يسمى5

................. فتشتغل ................. و ................. ( تمتد مصر بين دائرتى عرض 6

شرقاً ويمر فى أقصى ................. شرقاً و ................. دوائر عرض وخطى 

 . .................جنوبها 

 . .................ومفلطحه عند ................. ( األرض منبعجة عند 7

بينما القطر االستوائى يمتد من الشرق للغرب ................. ( يبلغ طول القطر القطبى 8

 . ................. ويبلغ طوله 

 

 السؤال الثانى : من أكـون .... ؟ 

 )...................( .غازى متماسك ال يمكن إختراقه ويعرف بتوأم األرض  غالفى -1

 )...................(    تربتى غنية بأكاسيد الحديد .لونى أحمر و -2

  أعرف بالكوكب األزرق وأبدو كالماسة الزرقاء وأشع ضوءاً خافتاً . -3

)...................( 

 أنا أقرب كوكب إلى الشمس ، لذا فأنا أدور حولها فى مدة أقصر من أى كوكب أخر . -4

         )...................( 

 )...................(  جسم صلب يحترق جزئياً عند إحتكاكه بالغالف الجوى . -5



 
 
 
 

 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 2

 أجسام معتمة وال تشع ضوءاً وال حرارة تعكس ضوء الشمس الساقط عليها . -6

         )...................( 

 )...................( واألشكال واألنواع .فة األحجام تجمعات كبيرة من النجوم المختل -7

 خط . 363من القطب الشمالى وتنتهى عند القطب الجنوبى وعددها  أأنصاف دوائر تبد -8

         )...................( 

 دائرة . 183لكرة األرضية وعددها دوائر وهمية غير متساوية تحيط با -9

)...................( 

 )...................(    الرئيسى ودرجته صفر .خط الطول  -13

 )...................(    دائرة العرض الرئيسية ودرجتها صفر . -11

 

 السؤال الثالث : بـم تفسـر .... ؟ 

 ( اختالف ألوان النجوم فى الفضاء .1

 ( تسمى مجرتنا بالدرب اللبنى أو سكة التبانة .2

 على الرغم من أنه جسم معتم . ( يبدو لنا القمر جسًما مضيئاً 3

 ( يسمى كوكب الزهرة بتوأم األرض .4

 ( يسمى المريخ بالكوكب األحمر .5

 ( كوكب األرض يعرف بالكوكب المائى .6

 ( أهمية خطوط الطول ودوائر العرض .7

 ( األجزاء الشرقية تسبق األجزاء الغربية فى التوقيت .8

 

 السؤال الرابع : ماذ ا يحدث .... ؟ 

 ؟ ة( إذا كانت األرض مسطح1

 ء برسم خطوط الطول ودوائر العرض ؟( لو لم يقم العلما2

 ( إذا كانت األرض ثابتة ؟3

 

 

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



 
 
 
 

 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 3

 السؤال الخامس : ما النتائج المترتبة على .... ؟ 

 لقطر اإلستوائى عن القطر القطبى ؟( زيادة طول ا1

 ( الشكل الكروى لألرض ؟2

 ( أنفجار النجوم ؟3

 األجسام الفضائية بالغالف الجوى لألرض ؟( احتكاك 4

 نجم الشمس ؟ من( قرب كوكب عطارد 5

 عد كوكب نبتون عن نجم الشمس ؟ي( 6

 

 السؤال السادس : اكتب ما تدل عليه األرقام التالية :

 1- .................... 

 2- .................... 

 3- .................... 

 4- .................... 

 5- .................... 

(1) 

(4) 

(2) 

(3) 

(5) 

 شماالً  66,5

 شماالً  23,5

 صفر

23,5 جـ 

 شماالً  66,5
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 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 4

 التاريخ ثانيًا :

 السؤال األول : أكمـل العبارات األتية 

 ( يشمل العصر العتيق األسرتين ................. و ................. 1

 اإلنسان ................. فى العصر الحجرى القديم .( سكن 2

 ( عرف اإلنسان الزراعة فى العصر ................. 3

 ق . م 3233( تحققت الوحدة الثانية على يد الملك ................. عام 4

 ..( يبدأ عصر الدولة القديمة باألسرة ................. وتنتهى باألسرة ................5

 . ه( أنشأ الملك زوسر الهرم ................. بسقار6

 ( أطلق أوسركاف على نفسه لقب ................. .7

 ( أعلن الملك أمنمحات األول نفسه ملكاً على البالد عام ................. ق . م8

 ( عاصمة مصر فى عصر الدولة الوسطى هى ................. 9

 اة سيزوستريس .................. بحفر قنالملك ( قام 13

 

 )×( : ( أو السؤال الثانى : ضع عالمة )

 ( )     اكتشف اإلنسان النار فى العصر العتيق . -1

 ( )هليوبوليس.  ق . م وكانت عاصمتها أون 2424قامت الوحدة األولى عام  -2

 ( ) ب( .ال )بوتو( وعاصمة مملكة الجنوب )نخكانت عاصمة مملكة الشم -3

 ( )    يعتبر الهرم األكبر إحدى عجائب الدنيا السبع . -4

 ( )    إحترم الهكسوس معتقدات وعادات المصريين . -5

 ( )  الكفاح المسلح ضد الهكسوس . قاد أمراء األسرة السابعة عشر -6

 ( )     . ةوقمن ةأنشأ أمنمحات الثالث قلعتى سمن -7
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 السؤال الثالث : بـم تفسـر ..؟ 

 ( أهمية الزراعة فى مصر القديمة .1

 ( بقاء اآلثار المصرية القديمة المنتشرة فى الصحارى .2

 ( أهمية اكتشاف النار3

 ( تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة األهرام .4

 ( ضعف وإنهيار الدولة القديمة .5

 ع .( أطلق أوسركاف على نفسه ابن اإلله ر6

 ( معابد اإلله رع كانت مكشوفة .7

 ( يعتبر عصر الدولة الوسطى عصراً ذهبياً لمصر الفرعونية .8

 . عصر الرخاء االقتصادىيعتبر عصر الدولة الوسطى   أو

 ( أهمية كال من مقياس النيل وسد الالهون اللذان أقامهما أمنمحات الثالث 9

 ( إحتالل الهكسوس لمصر .13

 الثالث قلعتى قمنة وسمنة . ( تشيد سنوسرت11

 ( كراهية المصريين القدماء للهكسوس.12

 

 السؤال الرابع : ماذا كان يحدث إذا ........؟

 المعادن ؟( لم يعرف المصرى القديم صناعة 1

 ؟( كان الملك بيبى الثانى من الملوك األقوياء 2

 ؟( لم يعتقد المصريون القدماء فى البعث والخلود 3

 ؟( فشل أمراء طيبة فى تطوير أسلحة الجيش المصرى 4

 

 السؤال الخامس : ما النتائج المترتبة على كل من .....؟ 

 ؟( ضعف الملوك بعد أمنمحات الثالث 1

 ( إساءة الهكسوس معاملة المصريين ؟2
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 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 6

 السؤال السادس : لمن تنسب األعمال اآلتية ....؟ 

 ..........(..).......  م ولبس التاج المزدوج .ق .  3233قام بتوحيد البالد عام  -1

 المدرج جعله المصريون إله الفنون والطب والكيمياء  وزير أشرف على بناء هرم سقاره -2

..........(..)....... 

 .......(..).......... لقب بالملك المحسن المحبوب وهو مؤسس االسرة الرابعة . -3

 ........(..)......... األحمر والمتوسط عن طرق النيل .حفر قناة تصل بين البحرين  -4

 ..........(..)....... ضحت بزوجها وابنها فى سبيل تحرير مصر . هزوجة وفي -5

 ...........(..)......    نقل العاصمة فى طيبة إلى أثيت تاوى . -6

 ......(.....)........ أقام سد الالهون وشيد معبد الالبرنت الضخم )قصر التيه(. -7

 ....(..).............   مارس الشعب شعائره الدينية بحرية فى عهده . -8
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 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 7

 اإلجــابات

 اجلغرافيا : أواًل

 تية لسؤال األول : أكمـل العبارات اآلا

   سكة التبانة )الدرب اللبنى(وتعرف بأسم   الحلزونى( مجرتنا من النوع 1

   الحرارةو   الضوءوتستمد منها   النجوم( تدو الكواكب حول 2

   غير منتظمةو  بيضاويةو   حلزونية( من أهم أنواع المجرات 3

   .  عطارد( أقرب الكواكب للشمس 4

   الكوكب األحمربينما يسمى المريخ بـ   م األرضأتو( يسمى كوكب الزهرة بـ 5

دوائر عرض  11فتشتغل  شمالا  22و  شمالا  5,31( تمتد مصر بين دائرتى عرض 6

 . مدار السرطانشرقاً ويمر فى أقصى جنوبها  25شرقاً و  37وخطى 

 . القطبينومفلطحة عند  خط األستواء( األرض منبعجة عند 7

بينما القطر االستوائى يمتد من الشرق للغرب  كم 4,12631( يبلغ طول القطر القطبى 8

 . كم 6,12611ويبلغ طوله 

 

 السؤال الثانى : من أكـون .... ؟ 

 المريخ  -2     الزهرة -1

 عطارد  -4     بتونن -3

 كواكبال -6     نيازكال -5

 خطوط الطول -1     مجراتال -7

 خط جرينتش -11    دوائر العرض -9

 خط الستواء -11
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 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 1

 لسؤال الثالث : بـم تفسـر .... ؟ا

 ( اختالف ألوان النجوم فى الفضاء .1

 بسبب اختالف درجة حرارتها . 

 ( تسمى مجرتنا بالدرب اللبنى أو سكة التبانة .2

 : ألنها تشبه اللبن المسكوب . الدرب اللبنى 

 : ألنها تشبه التبن المتساقط فى الطريق . سكة التبانة 

ا مضيئاا على الر3  م من أنه جسم معتم .غ( يبدو لنا القمر جسما

 عليه .س ضوء الشمس الساقط كألنه يع

 م األرض .أ( يسمى كوكب الزهرة بتو4

 لتقاربه مع األرض فى القطر والحجم والكتلة وله غالف غازى متماسك ال يمكن إختراقه . -

 ( يسمى المريخ بالكوكب األحمر .5

 لغنى تربته بأكاسيد الحديد . -

 ( كوكب األرض يعرف بالكوكب المائى .6

 مساحة كوكب األرض .من  : 73,7يشغل نحو ألن الماء  -

 ( أهمية خطوط الطول ودوائر العرض .7

 تحديد مكان اإلنسان على سطح األرض ش . جـ  -

 أحوال المناخ  –تقسيم العالم لمناطق حرارية  -

 الطول مع دوائر العرض فى تحديد مواقع المدن والبلدان على سطح األرض .تشترك خطوط  -

 شرقاً وغرًبا .تحديد موقع المكان على سطح األرض  -

 تحديد الزمن وفروق التوقيت فى جميع الجهات . -

 ( األجزاء الشرقية تسبق األجزاء الغربية فى التوقيت .1

ألن األرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق لذلك فاألماكن الواقعة فى شرق خط  -

 . هجرنيتش تشرق عليها الشمس قبل األماكن التى تقع فى غرب
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 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 9

 السؤال الرابع : ماذا يحدث .... ؟ 

 ؟ ة( إذا كانت األرض مسطح1

 لسقطت أشعة الشمس على كل سطح األرض فى وقت واحد -1

    عدم تنوع البيئات -2

  ثبات المناخ وعدم تنوعه -3

 عدم تنوع النبات والكائنات الحية -4

 ؟( لو لم يقم العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض 2

 نستطع تحديد األماكن بدقة على سطح األرض .لم  -1

 ) خطوط الطول (  جزاء العالم .لم نستطع معرفة التوقيت بين أ -2

 )دوائر عرض(  لم نستطع تقسيم العالم إلى مناطق حرارية وأقاليم مناخية -3

 ( إذا كانت األرض ثابتة ؟3

هار دائم والوجه لما تعاقب الليل والنهار وأصبح وجه األرض المقابل للشمس فى ن

 البعيد عن الشمس فى ليل دائم .

 

 السؤال الخامس : ما النتائج المترتبة على .... ؟ 

 ( زيادة طول القطر اإلستوائى عن القطر القطبى .1

، خط االستواء ومفلطحة عند القطبين أصبحت األرض ليست كروية تماماً ، بل منبعجة عند 

 متساوية .أى أن أبعادها عن مركزها ليست 

 ( الشكل الكروى لألرض ؟2

 تعرض بعض المناطق ألشعة الشمس فى وقت معين والبعض األخر فى وقت أخر . -1

 تنوع المناخ وبالتالى تنوع النبات والكائنات الحية. -2

 ؟ نفجار النجوما( 3

ظهور مجموعة هائلة فى األجسام الغازية تظهر فى السماء على شكل سحابة من الغبار 

 بالسدم . تعرف
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 ( احتكاك األجسام الفضائية بالغالف الجوى لألرض ؟4

ترتب على ذلك ارتفاع درجة حرارة هذه األجسام واختراقها جزئًيا مكونة النيازك أو كلًيا 

 مكونه الشهب .

 نجم الشمس ؟ من( قرب كوكب عطارد 5

 أصبح سطح عطارد أشد الكواكب حرارة .

 ؟ عد كوكب نبتون عن نجم الشمسي( 6

 ترتب على ذلك شدة البرودة على كوكب نبتون .

 

 السؤال السادس : اكتب ما تدل عليه األرقام التالية :

 دائرة الستواء -1 

 مدار السرطان -2 

 مدار الجدى -3 

 القطبية الشماليةالدائرة  -4 

 الدائرة القطبية الجنوبية -5 

(1) 

(4) 

(2) 

(3) 

(5) 

 شماالً  66,5

 شماالً  23,5

 صفر

23,5 جـ 

 شماالً  66,5
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 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 11

 التاريخ ثانيًا :

 السؤال األول : أكمـل العبارات األتية 

 الثانيةو  األولى( يشمل العصر العتيق األسرتين 1

 فى العصر الحجرى القديم . الكهوف( سكن اإلنسان 2

 الحجرى الحديث( عرف اإلنسان الزراعة فى العصر 3

 ق . م 3233عام  مينا( تحققت الوحدة الثانية على يد الملك 4

 . السادسةوتنتهى باألسرة  الثالثة( يبدأ عصر الدولة القديمة باألسرة 5

 . هبسقار المدرج( أنشأ الملك زوسر الهرم 6

 . ابن اإلله رع( أطلق أوسركاف على نفسه لقب 7

 ق . م 1112( أعلن الملك أمنمحات األول نفسه ملكاً على البالد عام 8

  اثيت تاوى( عاصمة مصر فى عصر الدولة الوسطى هى 9

 بحفر قناة سيزوستريس . الثالثسنوسرت ( قام الملك 13

 )×( : ( أو السؤال الثانى : ضع عالمة )

1- )×(   2- )×(  3- ()   4- ()   

5- )×(   6- ()   7- )×( 

 السؤال الثالث : بـم تفسـر ..؟ 

 ( أهمية الزراعة فى مصر القديمة .1

ألنها ساعدت المصرى القديم على أن يعيش حياة االستقرار بدالً من التنقل فبنى المساكن  -

 وظهرت القرى .

 تربية الماشية واألغنام و الماعز . –انتاج الحبوب مثل القمح والشعير والكتان  -

 اآلثار المصرية القديمة المنتشرة فى الصحارى .( بقاء 2

 لجفاف مناخ مصر -  
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 مراجعة منتصف الفصل الدراسى األول 12

 . ( أهمية اكتشاف النار3

 المصرى القديم أستخدمها فى طهى الطعام .ألن 

 ( تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة األهرام .4

 الجيزة شماالً . إلىلكثرة ما شيده ملوكها من أهرامات ضخمة تمتد من الفيوم جنوباً 

 ( ضعف وإنهيار الدولة القديمة .5

 زيادة نفوذ حكام األقاليم  -2   قلة هيبة الملوك -1 

 تفكك وحدة البالد السياسية . -3 

إنهيار سلطة الحكومة المركزية خاصة فى أواخر عهد الملك )بيبى الثانى( أحد  -4

 .السادسة األسرة ملوك 

 الفتن .إنعدام العدالة وأنتشار  -5

 ( أطلق أوسركاف على نفسه ابن اإلله رع .6

 ألنه كبير كهنة اإلله رع وحتى يستطيع تولية عرش مصر بعد إسقاط االسرة الرابعة . 

 ( معابد اإلله رع كانت مكشوفة .7

 ألنها كانت مخصصة لعبادة الشمس . 

 ( يعتبر عصر الدولة الوسطى عصراا ذهبياا لمصر الفرعونية .1

 تميز بـ :ألنه 

 تشغيل المناجم والمحاجر . -2  النهوض بالزراعة والصناعة والتجارة . -1 

 تقديم الفنون والعمارة واألداب . -3

 ( أهمية كال من مقياس النيل وسد الالهون اللذان أقامهما أمنمحات الثالث 9

 لتحديد المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب . مقياس النيل  -أ 
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